
                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

  

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 

Από το πρακτικό της με αριθμό 4/2018 συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων 

 

Αριθμ.  Απόφασης  49/2018 

 

ΠΕΡΙ :  Επικύρωση της υπ’ αρίθμ. 18/2018 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Κυθήρων σχετικά με την τροποποίηση του 

Κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου Κυθήρων 

 

 

Στα Κύθηρα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «Δήμαρχος Αρτέμιος 

Καλλίγερος» του Δημοτικού Καταστήματος, σήμερα στις 14-03-2018, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και 

ώρα 15:00΄ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κυθήρων μετά την από 9-

03-2018, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα από τα μέλη, 

σύμφωνα με το Ν.3463/2006 (ΚΔΚ) και το Ν.3852/2010 (Καλλικράτης). Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, 

δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών ευρέθησαν παρόντα 13 καθώς και 3 Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων. 
 

Στην συνεδρίαση παρίσταται και ο Δήμαρχος Ευστράτιος Χαρχαλάκης 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ  

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

  

1. ΒΕΖΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ  

2. ΒΕΝΕΡΗ – ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 

3. ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

4. ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 

5. ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

6. ΚΟΜΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

7. ΚΟΡΩΝΗΣ ΜΗΝΑΣ 

8. ΜΑΡΟΥΛΙΔΟΥ ΣΟΥΜΕΛΑ (ΜΕΛΙΝΑ) 

9. ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

10. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

11. ΣΤΑΘΗ ΕΛΕΝΗ 

12. ΦΑΤΣΕΑ ΙΩΑΝΝΑ 

13. ΦΑΤΣΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

1. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Κυθήρων) 

2. ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Φρατσίων) 

3. ΣΚΛΑΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  (Μητάτων) 

 

Α Π Ο Υ Σ Ι Α Ζ Ο Ν Τ Ε Σ 

Καίτοι Νομίμως Κληθέντες 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ  

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

  

1. ΑΓΓΕΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 

2. ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

3. ΣΟΥΡΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

4. ΧΑΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 

1.  

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κυθήρων και αφού 

εισηγήθηκε το έκτο θέμα της ημερήσιας Διάταξης εξέθεσε ότι : 
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Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κυθήρων με την υπ’ αρίθμ. 18/2018 απόφασή της ενέκρινε και 

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τροποποίηση του του ισχύοντος Κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου 

Κυθήρων. 

Συγκεκριμένα η τροποποίηση αφορά τα άρθρα 10 παρ.3 και 23 του κανονισμού, τα οποία προτείνεται να 

τροποποιηθούν ως εξής: 

 

Άρθρο 10 παρ.3  

Η καταμέτρηση της κατανάλωσης γίνεται κάθε τετράμηνο ή σε περίπτωση που τούτο δεν καταστεί εφικτό 

ετησίως. Πέραν των ανωτέρω περιπτώσεων, καταμέτρηση μπορεί να γίνει και όποτε άλλοτε κριθεί τούτο 

απαραίτη το από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Στις περιπτώσεις διενέργειας καταμέτρησης πέραν 

του ενός τετραμήνου (συγκεντρωτική καταμέτρηση) η εκάστοτε ισχύουσα τιμολόγηση που έχει 

αποφασιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο θα εφαρμόζεται επί της τιμής που θα προκύπτει από τη διαίρεση 

της συνολικής μετρηθείσας κατανάλωσης δια του αριθμού των τετραμήνων που αυτή αφορά (μέσος όρος), 

για δε τα πάγια θα εξακολουθεί να ισχύει η ανά τετράμηνο χρέωσή τους.  

 

Άρθρο 23  

Για τα τέλη ύδρευσης και τα πρόστιμα, εφόσον βεβαιώνονται εκδίδεται λογαριασμός επί ειδικού εντύπου 

και κοινοποιείται στους καταναλωτές. Στους πιο πάνω λογαριασμούς αναγράφεται απαραίτητα η λήξη της 

προθεσμίας πληρωμής η οποία είναι δίμηνη. Εάν οι υπόχρεοι δεν εξοφλήσουν  την οφειλή τους εντός  της 

άνω δίμηνης προθεσμίας, θα διακόπτεται η παροχή ύδατος και θα κινείται η διαδικασία αναγκαστικής 

είσπραξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.Δ. 356/74 όπως κάθε φορά αυτές ισχύουν. 

 

Κατόπιν αυτών παρακαλούμε όπως επικυρώσετε την υπ’ αρίθμ. 18/2018 απόφασή της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Κυθήρων και εγκρίνεται την τροποποίηση του του ισχύοντος Κανονισμού Ύδρευσης 

του Δήμου Κυθήρων όπως αναφέρεται παραπάνω. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Το Ν.3463/2006 όπως ισχύει 

2. Το Ν. 3852/2010 όπως ισχύει 

3. Τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας του όπως ψηφίστηκε με την υπ΄αρίθμ 206/2011 απόφασή του 

(ΑΔΑ: ΑΣΨΩΛΨ-ΗΛ9) 

4. την υπ’ αρίθμ. 18/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κυθήρων, 

5. Την  εισήγηση επί του θέματος όπως απεστάλη στα Μέλη του Δ.Σ., 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Εγκρίνει και επικυρώνει την υπ’ αρίθμ 18/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Κυθήρων, σύμφωνα με την οποία τροποποιείται ο κανονισμός λειτουργίας της ύδρευσης του Δήμου 

Κυθήρων ως κατωτέρω: 

Άρθρο 10 παρ.3  

Η καταμέτρηση της κατανάλωσης γίνεται κάθε τετράμηνο ή σε περίπτωση που τούτο δεν καταστεί 

εφικτό ετησίως. Πέραν των ανωτέρω περιπτώσεων, καταμέτρηση μπορεί να γίνει και όποτε άλλοτε 

κριθεί τούτο απαραίτητο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Στις περιπτώσεις διενέργειας 

καταμέτρησης πέραν του ενός τετράμηνου, (συγκεντρωτική καταμέτρηση), η εκάστοτε ισχύουσα 

τιμολόγηση που έχει αποφασιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο θα εφαρμόζεται επί της τιμής που θα 

προκύπτει από τη διαίρεση της συνολικής μετρηθείσας κατανάλωσης δια του αριθμού των 

τετράμηνων που αυτή αφορά (μέσος όρος), για δε τα πάγια θα εξακολουθεί να ισχύει η ανά 

τετράμηνο χρέωσή τους.  

 

Άρθρο 23  

Για τα τέλη ύδρευσης και τα πρόστιμα, εφόσον βεβαιώνονται εκδίδεται λογαριασμός επί ειδικού 

εντύπου και κοινοποιείται στους καταναλωτές. Στους πιο πάνω λογαριασμούς αναγράφεται 
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απαραίτητα η λήξη της προθεσμίας πληρωμής η οποία είναι δίμηνη. Εάν οι υπόχρεοι δεν 

εξοφλήσουν  την οφειλή τους εντός  της άνω δίμηνης προθεσμίας, θα διακόπτεται η παροχή ύδατος 

και θα κινείται η διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του 

Ν.Δ. 356/74 όπως κάθε φορά αυτές ισχύουν. 

 

2. Εγκρίνει την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας ύδρευσης του Δήμου Κυθήρων στα άρθρα 

10 παρ3 και 23 όπως ακριβώς αναφέρονται παραπάνω. 

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 49/2018 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση. 

 

Γι΄ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έπεται. 

   

Ο   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ 

 

 

ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΕΖΟΣ 

 

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΕΖΟΣ 

 

Τ Α     Μ Ε Λ Η 

 

1. ΒΕΝΕΡΗ – ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 

2. ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

3. ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 

4. ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

5. ΚΟΜΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

6. ΚΟΡΩΝΗΣ ΜΗΝΑΣ 

7. ΜΑΡΟΥΛΙΔΟΥ ΣΟΥΜΕΛΑ (ΜΕΛΙΝΑ) 

8. ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

9. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

10. ΣΤΑΘΗ ΕΛΕΝΗ 

11. ΦΑΤΣΕΑ ΙΩΑΝΝΑ 

12. ΦΑΤΣΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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